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UTVECKLA DIN 
KONSTNÄRLIGA 
OCH KREATIVA

FÖRMÅGA
Att tänka kreativt och kunna uttrycka sina 

tankar i bild och form är idag viktigt i många 

branscher – vi lever i ett bildsamhälle.

På Estetiska programmet - Bild & form-

givning får du möjlighet att uttrycka dig 

genom teckning, målning, form, grafik, foto 

och digitala tekniker. Du får träna dig i att 

tolka, förstå och kritiskt granska bild och 

form. Du får också lära dig att beskriva 

och reflektera kring processen bakom dina 

idéer och de färdiga bilderna, fotografierna, 

filmerna och skulpturerna.

Hos oss får du en konstnärlig utbildning 

med hög kvalitet. Utbildningen ger dig

verktyg för bild-och formskapande, för 

konstnärliga processer och möjlighet att 

utveckla ditt personliga bildspråk.

Samtidigt skaffar du dig en god grund för 

vidare studier inom främst de

konstnärliga, humanistiska och

samhällsvetenskapliga områdena.

FÖRSTA ÅRET
Vi börjar med att fokusera på grundläggan-

de tekniker inom teckning, måleri och form. 

Du läser bildteori, konsthistoria och testar 

olika tekniker, metoder och material. Vi 

besöker museer och konstutställningar för 

att integrera kulturella händelser

i undervisningen.

ANDRA ÅRET
Nu går vi djupare in i de olika bildframställ-

ningsteknikerna, bildteorin och metoderna. 

Du kommer att få möjlighet att utveckla 

ditt personliga bild- och formspråk såväl 

digitalt som analogt. Vi åker till Stockholm 

för att ta del av aktuella utställningar och 

andra konstuttryck. I kursen entreprenör-

skap får alla tvåor driva ett UF-företag där 

eleverna själva startar, driver och avvecklar 

sitt företag under året.

TREDJE ÅRET
Under sista året fortsätter du att utveckla 

ditt bildskapande. Dina kunskaper från 

ettan och tvåan har du med dig så att du nu 

kan planera och genomföra egna projekt 

– detta förbereder dig för arbetslivet och 

för fortsatt högre utbildning. Under det här 

året gör du också ditt gymnasiearbete. Vi 

avslutar låsåret med ett gemensamt arbete 

där du deltar och lär dig hur man anordnar 

och arbetar kring en utställning.

GYMNASIEGEMENSAMMA 

ÄMNEN 1150 P

Engelska 5 och 6, 200 p

Historia 1b + 2b kultur, 200 p

Idrott och hälsa 1, 100 p

Matematik 1b, 100 p

Naturkunskap 1b, 100 p

Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap 1b, 100 p

Svenska/svenska som 

andraspråk 1-3, 300 p

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 150 P

Estetisk kommunikation, 100 p

Konstarterna och samhället, 

50 p

INRIKTNINGAR 400 P

BILD OCH FORMGIVNING 

Bild och form 1b, 100 p

Bild, 100 p

Bildteori, 100 p

Form, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 

500 P

INDIVIDUELLT VAL 200 P

GYMNASIEARBETE 100 P

Skanna
och läs

mer!


